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Beste Haïtivrienden, 
 
De lente begint te kriebelen … 
In deze tijd mogen we hoopvol uitzien naar de 
komende tijd. Deze tijd vertelt ons haar verhaal 
over de zon, de warmte, het mooie weer, de 
frisse lucht , de kleurrijke bloemen, de lekkere 
lentegroenten, enz . 
 
Maar deze tijd vertelt ons ook iets over de 
VASTEN en PASEN. 
VASTENTIJD – VEERTIGDAGENTIJD : een tijd 
om na te denken over ons leven, ons doen en 
laten. 
WIE ZIJN we eigenlijk voor God en voor de 
medemensen? 
Zou God tevreden zijn over mijn leven of kan er 
nog iets aan verbeteren? 
Zouden ook de mensen hier en in Haïti tevreden 
zijn over mij of kan ik nog  iets ( meer) doen 
voor hen? 
 
Goede mensen, 
Ik zou u gaarne een heel gelukkige Pasen 
toewensen, een Pasen waarbij arme mensen in 
Haïti een beetje mogen verrijzen uit hun armzalig 
leven dank zij u. 
Soms hoor ik : wat je geeft is een druppel op een 
hete plaat. Dit is zo, maar dan antwoord ik : Wie 
die druppel vangt is er heel gelukkig mee. 
Mensen die NIETS hebben zijn zeer content met 
het IETS dat ze krijgen. 



Mogen de paasklokken luiden in je hart om wat je 
gegeven hebt voor de allerarmste onder onze 
broeders en zusters. 
 
Ik wens U een heel mooie, deugddoende vasten 
toe en een heel vreugdevolle PASEN. 
                                 André Windels, voorzitter 
 

 
IK HEB GELUK !!! 
 
Op een dag ontmoette ik een meisje dat in mijn 
buurt woont. Daar ik weet waar en hoe ze er 
woont ken ik ook haar armoede en problemen in 
haar gezin. 
Nu ze bijna volwassen is vertelt ze mij. 
‘ IK HEB GELUK ‘... 
Mijn ouders komen heel goed overeen en werken 
veel opdat ik zou kunnen studeren.  
Wat mijn ouders doen? 
Mijn moeder koopt op krediet : 2 zakken rijst, 
een halve zak bonen, een bus olie en wat 
kruiden.  
We kweken enkele kippen. 



Met dit alles maakt ze eten klaar en verkoopt ze 
dat aan voorbijgangers. 
Alvorens naar school te vertrekken ga ik 2 keer 
naar de bron, vul 4 emmers water en breng die 
in twee keer naar huis. Van thuis tot aan de bron 
is het maar 2 km. ver. Zo kan ik mijn moeder 
helpen. 
Mijn vader loopt heel de dag rond met een heel 
eenvoudig fototoestel en zoekt werk in de 
omgeving van kerken, gemeentehuizen, scholen, 
winkels om foto’s te nemen van huwelijken, 
begrafenissen, feesten enz. 
Zo kan hij af en toe fotoreportages maken die 
wat geld opbrengen om de huur van ons huisje te 
betalen. 
We hebben een afgedankte koelkast gekregen die 
nog behoorlijk werkt en we verkopen gekoelde 
drankjes die we in kleine plastiekpotjes gieten die 
we hier en daar oprapen, goed wassen en 
verzamelen. 
Mijn ouders hebben een meisje opgenomen dat 
uit een klein dorp van het Centraal Plateau 
kwam. Micha was alleen. Haar ouders waren 
beiden in 2 maand tijd gestorven en ze had geen 
broers en zussen. Ze had gehoopt bij haar tante 
in Port-au-Prince terecht te kunnen maar toen ze 
daar aankwam was die tante verdwenen. 
Op een avond kwam ze bij ons terecht : triestig, 
uitgehongerd, schamel gekleed en niet wetend 
waarin of waaruit. 
Mijn ouders hebben haar in huis genomen en ze 
leeft nu bij ons. Ze werd mijn vriendin en we 



delen onze kleren. 
Ik leer haar lezen en schrijven en zij helpt 
moeder bij het koken. 
Ik heb echt veel geluk, nu heb ik ook iemand van 
ongeveer mijn leeftijd en we kunnen heel goed 
met elkaar opschieten. 
Ik wil een ontwikkelde vrouw worden en later 
mijn ouders helpen, huwen en kinderen krijgen. 
We zijn arm maar dat is onze schuld niet en we 
maken er het beste van. 
Als er eens in huis geen eten is, is er voor 
niemand eten.  
Dus we delen alles met elkaar : eten en honger. 
Dit is het lot van zeer veel Haïtiaanse families. 
Ja, ik heb geluk … ik leef… 
 
En wij Vlamingen : hebben wij geluk? 
                                    
                                   Een Vlaamse missionaris 
 
 
                

 
Met de steun van Noord-Zuid van onze Provincie West-Vlaanderen kunnen we 
verder meehelpen aan onze projecten tot alfabetisering en opbouw van de arme 
bevolking in Haïti. 
Reeds enkele keren mochten wij met S.O.S. Haïti hun duidelijke en bijzondere 
steun ontvangen. 
Dank aan : Noord – Zuid  West-Vlaanderen 
 
Bezoek ook eens onze website : 
 

WWW.VZWSOSHAITI.BE 
 



NOODOPROEP 
 
Helemaal in het Noorden van Haïti ligt Hinche. 
Dit is een provinciestad. 
Daarrond liggen heel wat kleine dorpen, dorpen 
die bijna afgesneden zijn van de stad. Maar die 
dorpen LEVEN, dit wil zeggen, daar zijn 
kerkgemeenschappen die alles in stand houden 
en vooruit willen. Die gemeenschappen worden 
begeleid door paters Scheutisten. Vroeger waren 
het Vlamingen , nu is er nog 1 Vlaming met 
enkele Haïtiaanse collega’s. 
Die mensen hebben er al heel wat verwezenlijkt 
en met heel veel edelmoedigheid en geloof 
bouwen zij aan mooie kerkgemeenschappen. 
Hun eerste zorg is schooltjes oprichten om 
kinderen te ontwikkelen. Daarnaast proberen ze 
ook huisvrouwen te begeleiden, hun te leren 
lezen en schrijven, hygiëne bij te brengen, 
koken, naaien, hen te overtuigen van het belang 
van afwisselende voeding , hun land verstandig 
en deskundig te bewerken enz.. Het zijn de 
alledaagse dingen die wij allemaal normaal 
vinden maar daar nog moeten aangebracht 
worden. 
Maar enige tijd geleden werden die dorpen 
geteisterd  door zware stormen. WEERAL !!! 
Heel wat huizen en schooltjes werden zwaar 
beschadigd. Iedereen helpt iedereen, maar de 
nodige fondsen ontbreken. 
Zij smeken ons om hulp. 
Wij willen hen helpen, tenminste als jullie ons 



daarbij willen helpen. 
Daarom deze HEEL DRINGENDE OPROEP : 
HELP ONS HELPEN !!! 
We mogen die jonge, dynamische 
kerkgemeenschappen en parochies niet verloren 
laten gaan. 
In deze VASTENTIJD mogen we misschien eens 
extra beroep doen op uw hulp. 
Lieve mensen : kijk eens niet wat uw 
rechterhand geeft en schrijf vandaag over. 
Wij danken u heel, heel oprecht en van harte. 
                                             André Windels 
 
 
 
 
 
 
 

Je ontvangt een fiscaal attest bij een gift van minstens 40 €. 
Wil dan ook op uw overschrijvingsformulier ‘ NEEN ‘ schrappen als 
je een attest wenst, dit bespaart ons heel wat werk want alles wordt 
door vrijwilligers gedaan.  
 
 
Schrijf VANDAAG over op rek. nr.BE50 4628 3510 4118 
S.O.S. Haïti 
Zwaluwstr. 2 
8850 ARDOOIE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 

                  Helpen wij Hen ? 
      
                     Doe jij Het 
                               of    
                   Doe jij Het niet ? 
 

 
          


